Zamawiający
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 21 marca 2018 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę
sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do magazynu szpitala przez okres
24 miesięcy”

Znak sprawy: DZP.26.29/2018

INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) modyfikuje treść SIWZ w pkt VII, XII, a także
załącznik nr 1a – Formularz cenowy - zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.
Pkt VII
Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni,
aktualnych na dzień złożenia.
1) Oświadczenie, że zaoferowany asortyment został dopuszczony i wprowadzony do obrotu
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
107, poz. 679) oraz posiada aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty jednostki notyfikowanej
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz.
2) Karty katalogowe producenta zaoferowanego asortymentu* - dotyczy wszystkich pakietów
3) Próbki do oceny technicznej – 50 szt. do każdej pozycji w pakiecie (dotyczy pakietu nr 2)
4) Próbki wzorcowe zaoferowanego asortymentu na żądanie Zamawiającego – dotyczy
wszystkich pakietów.

*prosimy o przypisanie dokumentów do danej pozycji w pakiecie*
W sytuacji, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment, który był użytkowany przez Zamawiającego na
podstawie zawartych umów i jest przez niego dobrze oceniony (użytkownik nie ma zastrzeżeń, co
do jakości produktu) – Wykonawca nie będzie wzywany do złożenia próbek wzorcowych w danym
pakiecie.

Pkt. XII
(…)
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock w Dziale
Zamówień Publicznych (łącznik D-E, I piętro przed wejściem na oddział VII) lub Sekretariacie Dyrektora
(Budynek C parter) do dnia 26.03.2018 r. do godz.: 09:00
(…)
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.03.2018 r. o godz.: 09:15 w siedzibie Zamawiającego Gabinecie
Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych (Budynek C administracja)
(…)

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
Powyższe zmiany doprowadziły do zmiany ogłoszenia.

z up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych
Olimpia Jobda

